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Roundtable: 
How to teach and learn EU topics at school in 21st century? 

 

Кръгла маса: 

Как да се преподават и изучават темите за Европейския съюз 

 в училище през 21-ви век? 
 
 

ПРОГРАМА 

30 септември – 02 октомври 2021 год., гр. Бургас 
 

 

 

 

 

 

30 септември 2021 год. 

 до 13.30  Пристигане и настаняване в Хотел Приморец, гр. Бургас,  

ул. „Княз Александър Батенберг“ № 2  https://hotelprimoretz.bg/bg 

13.30 – 14.30 Обяд  

Сесия 1: Европейското измерение в училищата - предизвикателства 

15.00 – 17.30      Европейското измерение в работата с младите и училищата – представяне 

на проекта  

- Откриване в Община Бургас; Областен информационен център 

- поздравителен адрес от управителя на Областния информационен център, 

Бургас г-н Евелин Кузманов 

17.30 – 18.30 Предизвикателства, проблеми, педагогически решения, свързани с 

европейското измерение на образованието; Представяне на резултатите от 

проведеното изследване по проекта 

-  Дискусия с учители от средни училища в Бургас 

  Модератор:   д-р Красимира Василева, председател на NABEC 

18.30 – 19.00 Свободно време 

19.00 – 21.30 Работна вечеря: Споделяне на добри учителски практики по темите за 

Европейския съюз в училище 

http://www.eubgschool.eu/
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01 октомври 2021 год. 

                                                  зала „Георги Баев“, Културен център „Морско казино“, Бургас 

Сесия 2: 
Политиките на Европейския съюз по-близо до младите европейски 

граждани 

09.30 – 10.45 Горещите въпроси от дневния ред на Европейския съюз 

-  проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта, Катедра „Европеистика“ 

на  Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 

10.45 – 11.00 Кафе пауза 

11.00 – 12.00  България и еврото: условия, ползи, евентуални загуби 

- доц. дпн Калоян Симеонов, ръководител на Катедра „Европеистика“ на               

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта, Катедра „Европеистика“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

12.00 – 13.00  Дискусия  

13.00 – 14.30      Обяд 

14.30 – 16.30 Как да се преподават интересно актуалните въпроси на ЕС? Образователните 

предизвикателства в 21-ви век 

- д-р Красимира Василева, председател на NABEC 

-  Йовка Янакиева - Бургас;  Богдана Иванова - Карлово; Ирина Скарлатова, 

Никола Петров, Владимир Терсииванов - Карнобат   

16.30 – 17.30 Новият онлайн Ресурсен център „Hub Europe“ 

Практически обмен на опит: Практически опит при използване на он-лайн 

Ресурсния център: симулативно проследяване на иновативните методи и 

учебни материали 

 - д-р Гергана Радойкова, Катедра „Европеистика“, Софийски университет      

„Св. Климент Охридски“ 

17.30 – 19.00 Свободно време 

19.00 – 21.30 Работна вечеря:  Засилване на връзката училище - университет 

http://www.eubgschool.eu/
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2 октомври 2021 год. 

Сесия 3: Практически обмен 

09.30 – 11.00  Подобряване на изучаването на въпросите на Европейския съюз в средните 
училища: Практически обмен в Националната търговска гимназия, Бургас – 
член на националната мрежа на училищните Европейски клубове - NABEC 
- Среща дискусия с директора на НТГ г-н Павел Чепов, зам.-директора и 
ръководител на Европейски клуб г-жа Йовка Янакиева  

11.00 – 11.30 Кафе пауза 

11.30 – 13.30  Подобряване на изучаването на въпросите на Европейския съюз в средните 
училища: Практически обмен в Професионална гимназия по механотехника 
и електроника, Бургас – училище посланик на Европейския парламент 
-  Среща дискусия с директора на ПГМЕЕ г-жа Желева, зам.-директора Румяна  
Георгиева и старшите посланици на ЕП г-жа Десислава Кирова-Бъчварова и г-жа 
Габриела Демирева 

13.30 – 14.00  Обобщения и заключения 

14.00 – 15.00      Обяд 

http://www.eubgschool.eu/

